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أوتشا     

 )منظمة الصحة العالمیة( إحدى مندوبات منظمة الصحة العالمیة تقوم بإعطاء جرعة لقاح شلل األطفال

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص. مالیین طفل ضد شلل األطفال  4تحصین 

 2ص.  2015في عام  السودانبتأثروا بالفیضانات شخص  31,000نحو 

 3ص. مكافحة زواج القاصرات في السودان 
 4ص. غرب دارفور بالمساعدات  إلى العائدین یحتاجون من 2,000نحو 

  التطورات أبرز  
ضد  مالیین طفل 4جرى تحصین أكثر من  •

في  التحصین القومیة حملة عبر شلل األطفال
  .السودان

، والیات دارفور في أسر الرعاةتتعرض  •
لبحر ا و ،وكسال ،كردفان وجنوب ،غرب

فقدان الثروة  لخطر القضارفاألحمر و
الناجم عن قلة  فقر المراعي بسبب الحیوانیة
 .األمطار

لقاصرات لمكافحة زواج ا قومیةإطالق حملة  •
 .نوفمبر 25السودان في والیة ب 11في 

الفیضانات بشخص   31,000تأثر نحو  •
 .2015في عام  الموسمیة في السودان

كونت لجنتان في والیة غرب دارفور للتخفیف  •
 .ارعین والرعاةمن حدة النزاعات بین المز

 

 أرقام

 ملیون 3,1
 
 

 ملیون 2,5
 
 

100,000 
 

 ملیون 2

 

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
          الحاد الشامل 

198,448          
 

 دولة جنوب من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

من الالجئون في السودان  168,694
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 
  

58 % 
 المتوفر من التمویل المطلوب

 

    
     

 

 
ملیون طفل في  4تصل إلى  األطفال تطعیم ضد شلللحملة قومیة ل

 السودان
 

ضد شلل األطفال مع  الخامسة من العمرمالیین طفل دون  4وفقا لمنظمة الصحة العالمیة، جرى تحصین أكثر من 
نوفمبر. وقد أجریت  04-02ة من مدمنحھم جرعة تكمیلیة من فیتامین (أ) عبر حملة التحصین القومیة السودانیة في ال

عزیز المناعة ضد فیروس شلل األطفال. ووفقا لمنظمة في البالد بھدف ت ثماني عشرةالحملة في جمیع الوالیات ال
، ومنذ ذلك 2009الصحة العالمیة، فقد جرى اإلبالغ عن آخر حالة إصابة بشلل األطفال في السودان في شھر مارس 

 الحین ظل السودان خالیا من شلل األطفال.
 

من األشخاص بما في ذلك  عداد الكبیرةبسبب األ الجامحویعتبر السودان معرضاً لخطر انتشار فیروس شلل األطفال 
الالجئین الذین یتحركون في جمیع أنحاء البالد. وتعمل منظمة الصحة العالمیة مع البرنامج القومي النازحین، و

والقائمین على  ،تدریب المشرفینو ،والوالئیة لدعم التخطیط ،الموسع للتحصین في السودان على المستویات االتحادیة
 والمتطوعین. وكذلك القیام بجھود التوعیة في أوساط المجتمعات المحلیة لدعم الحملة.، التطعیم

 
جرعات قطاع الشمال لم یتلقوا  –من األطفال في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان  162,000نحو 

 2011التطعیم منذ عام 
 

والنیل األزرق، لم یتمكن نحو  ،والیتي جنوب كردفان لم تصل إلى جمیع األطفال في البالد. ففيھذه الحملة  غیر أن
من الذین یعیشون في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة  الخامسة من العمرطفل دون سن  162,000

شمال من الحصول على جرعات التطعیم الروتینیة منذ اندالع القتال في تلك المناطق في قطاع ال -لتحریر السودان
 مما یجعلھم عرضةً لخطر اإلصابة بأمراض یمكن الوقایة منھا بسھولة.، 2011عام 

 
من مخاطر انتشار المرض إلى أیضا یزید  بل فحسب، ھؤالء األطفالللخطر نقص جرعات التطعیم ال یعرض 
في عام  قدمتقد  وجامعة الدول العربیة ،فریقي، واالتحاد اإلاألمم المتحدة وكانتاألطفال في أجزاء أخرى من البالد. 

 كما .لتطعیم ھؤالء األطفال شمالقطاع ال -لحركة الشعبیة لتحریر السودانوا ،اقتراحا لحكومة السودان 2012
تحدیث ھذه الخطة على أساس منتظم  وقد جرى. 2013في أبریل  لحملة التطعیمخطة تنفیذیة وضعت األمم المتحدة 

وذلك بصورة مشتركة من قبل منظمة الصحة العالمیة،  ،2015في شھر یونیو عام قد أجري التعدیل األخیر  وكان
 التنفیذ. وبرنامج الغذاء العالمي. وال تزال الخطة تنتظر ،والیونیسیف

 
والجھات الفاعلة اإلنسانیة ھي أیضا قلقة بشكٍل متزاید بشأن عدم التمكن من الوصول إلى المحتاجین في والیتي 

وجنوب كردفان ھناك  ،مراقبة األمن الغذائي في والیتي النیل األزرق والنیل األزرق. ووفقا لوحدة ،جنوب كردفان
شخص في والیة جنوب كردفان، في محلیة  15,000و ،شخص في والیة النیل األزرق في محلیة الكرمك 30,000

 ھم  بحاجة إلى المساعدات نتیجة لتلف المحاصیل.ودالمي 
 

على الثروة الحیوانیة یمكن أن یؤدي إلى المزید من  نینوالظاھرة تأثیر  
 وسوء التغذیة ،األمن الغذائي عدم استتباب

 
ھطول أمطار أن  إلى محلیة 72أشارت نتائج عملیة تقییم ألوضاع الثروة الحیوانیة أجرتھا مؤخرا منظمة الفاو في 
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

 المتأثرین بالفیضاناتعدد األشخاص 
 الحكومیة المصدر: مفوضیة العون اإلنساني

لمطریة التقلیدیة في السودان قد أدى إلى ندرة في أقل من المتوسط بین یونیو وأكتوبر في العدید من مناطق الزراعة ا
المراعي والمیاه بسبب انخفاض معدالت األمطار الناجمة عن ظاھرة النینو مما یؤدي إلى زیادة خطر انتشار أمراض 

ھذه الظروف من خطر حدوث خسائر في الثروة الحیوانیة خالل األشھر المقبلة، مع احتمال زیادة تزید والحیوان. 
األمن الغذائي وسوء التغذیة في المناطق المتأثرة، خاصةً بین األسر الفقیرة من أصحاب الحیازات  استتباب عدمحالة 

الصغیرة الذین یعتمدون في غذائھم ودخلھم على الثروة الحیوانیة. وقد خلص التقییم إلى أن األسر الرعویة من 
والقضارف  ،والبحر األحمر ،وكسال ،كردفانوجنوب  ،وغرب ،أصحاب الحیازات الصغیرة في والیات دارفور

 .نینوعن ظاھرة النماط الطقس الناجمة أل ستكون من بین تلك األكثر تعرضا للخطر من خسائر الثروة الحیوانیة نظراً 
 
أسرة  92,000ملیون دوالر أمریكي لمساعدة نحو  4لذلك، تسعى منظمة الفاو للحصول على مبلغ   كاستجابةو

وسوء التغذیة  ،الذین یواجھون مخاطر متزایدة من انعدام األمن الغذائيمن نسمة) في السودان  520,000(حوالي 
ء من خطة االستجابة اإلنسانیة في السودان نداء التمویل ھذا ھو جزوعلى الثروة الحیوانیة.  نینوبسبب تأثیر ظاھرة ال

أبریل) لدعم استجابة شاملة  Ygn(ینایر 2016، ومع ذلك، سوف تستمر الحاجة إلى التدخالت في أوائل 2015للعام 
 ،ھذه االموال تزوید األسر باألعالف الحیوانیة، وكذلك الحصول على المیاه، وخدمات التطعیم ستتیحوفعالة. و

والحلیب خالل موسم الشتاء.  ،وضمان حصول األسر على اللحوم ،م من الحفاظ على صحة ماشیتھموالعالج لتمكینھ
ً للفاو، تنتج الحیوانات السلیمة زیادة بنحو  .  كثر عرضة للمخاطروالحلیب لألسر األ ،في المائة من اللحوم 60ووفقا

سر من مقابلة احتیاجاتھم األساسیة. لذلك فإن األھذه یشكل بیع فائض اللحوم والحلیب مصدراً مھماً للدخل یمكن كما 
امة للتخفیف من آثار نقص األمطار، على مواصلة معیشتھم ھو وسیلة ھ كثر عرضة للمخاطرعملیة دعم األسر األ

  .2016موسم الجفاف في عام  إبانوتجنب تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي 
 

في  60، تشكل الثروة الحیوانیة نسبة للبیئةعن برنامج األمم المتحدة والصادر  "حافر"على الووفقا لتقریر بعنوان 
 المائة من مساھمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي في السودان.

 

 2015شخص بالفیضانات في عام  31,000تأثر نحو 
 

شخص بالفیضانات  31,000وجمعیة الھالل األحمر السوداني، تأثر نحو  ،وفقا لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة
  500,000، و  277,000وھذا الرقم ھو أقل بكثیر من رقمي ال  . 2015والیة في عام  11الموسمیة في 

ھذا الموسم،  في على التوالي، ویرجع ذلك أساسا إلى قلة األمطار 2014، و 2013الذین تأثروا في عامي شخص 
، وبناء میاه األمطارف یصرتوإلى جھود الحكومة للتخفیف من أثار السیول بما في ذلك إعادة تأھیل وبناء شبكات 

شخص)،  8,000سنار ( راً أثالوالیات األكثر ت وتشمل. السدود، وما أعقب ذلك من التنفیذ السلیم لقوانین البناء
، )4,000ور (ــوجنوب دارف
)، 4,000ور (ــــوشرق دارف
)، 4,000ور (ــــووسط دارف

)، ثم 2500والنیل األزرق (
ر ــــــــر األحمـــــــالبح والیة

)2,825(. 
 
، قدمت استجابةً لذلكو

مساعدات في مجاالت 
 ،والمیاه ،والغذاء ،الصحة

إلى حوالي  ةالصحی قفارموال
من األشخاص  12,000

المعرضین لخطر الفیضانات 
ووفقا لمفوضیة   .رینأثالمت

إن ، الحكومیة العون اإلنساني
أثرت الفیضانات على أقل من 

، أسرة في والیة ما 2,000
تلتزم  أن سلطات الوالیةفعلى 

باالستجابة الحتیاجات السكان 
رین، أما إذا كان عدد أثالمت

 2,000أكثر من  المتأثرین 
تتولى فحینھا سأسرة، 

 .مفوضیة العون اإلتحادیة دعم جھود االستجابة
 

شخص  31,000تأثر نحو 
والیة،  في  11 بالفیضانات في 

 2015عام 

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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: االجتماعيقائم على النوع من النشاط للقضاء على العنف ال یوما 16
 مكافحة زواج القاصرین في السودان

 
ً یوم -16حملة  دیسمبر في جمیع أنحاء العالم 10 -نوفمبر  25تبدأ من  من النشاط لمناھضة العنف القائم على النوع  ا

ھذا العام في السودان "مكافحة زواج القاصرین وتشجیع  شعار الحملةسیكون و  .االجتماعي ضد النساء والفتیات
الرعایة االجتماعیة الضمان ووزارة بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة   تعلیم الفتیات". وأطلقت الحملة من قبل

وتھدف الحملة إلى رفع مستوى   .بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والسلطات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة
وعي حول زواج القاصرین والعنف القائم على النوع االجتماعي بین طالب المدارس والجامعات، وضباط الشرطة، ال

ووفقا   .ووسائل اإلعالم ،والجماعات النسائیة ،والمجتمعات المحلیة ومجموعات الشباب، والسلطات المحلیة
 .18س نساء في السودان یتزوجن قبل سن ، ھناك اثنتان من كل خم2014إلستقصاءات المؤشرات المتعددة للعام 

 
مایو  29 في تاریخ األفریقي أطلقھا االتحادوھناك حملة تاریخیة إلنھاء زواج القاصرین في جمیع أنحاء أفریقیا 

على ، الصادر عن  صندوق األمم المتحدة للسكان بعنوان "الزواج المبكر"، فإنھ 2012ووفقا لتقریر عام  . 2014
االلتزامات الدولیة إلنھاء زواج القاصرین تقریبا في جمیع أنحاء العالم، اال ان واحدة من كل ثالث فتیات الرغم من 

عاما، وكذلك واحدة من كل تسع فتیات تتزوج قبل سن  18في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتزوج قبل سن 
15  ً ملیون فتاة سیصبحن عرائس قاصرات  140ثر من وإذا استمرت معدالت زواج القاصرین الحالیة، فإن أك .عاما

كن تحت یملیون منھن س 50ملیون فتاة،  140 ال . ووفقاً للصندوق فإن من بین ھؤالء2020و  2011بین عامي 
ً  15سن  أكثر عرضة للوقوع  18الفتیات الصغیرات الالتي یتزوجن قبل سن تكون  وفقا للصندوق أیضاً،و . عاما

ویشكل زواج االفتیات   .مقارنةً بأولئك الالئي یتزوجن في سن أكبر االجتماعيلى النوع كضحایا للعنف القائم ع
والفرص بمستقبٍل واعد على المدى  ،والصحة ،ویحرم الفتیات من فرص التعلیم ،القاصرات انتھاكا لحقوق اإلنسان

 .الطویل
 

الجئ من دولة جنوب السودان إلى والیة جنوب كردفان  5,900وصل 
 2015عام  منیولیو إلى سبتمبر ین ما بفي 

 
وأبوجبیھة في  ،نوفمبر إلى محلیتي اللیري 18-08ة من مدفي الأجریت حددت نتائج بعثة مشتركة بین الوكاالت 

في أبوجبیھة.  1,900و ،في مدینة اللیري 4,000من الالجئین الجدد، بما في ذلك  5,900والیة جنوب كردفان نحو 
الجئ من دولة جنوب السودان في والیة  24,400ووفقا لمفوضیة االمم المتحدة لشؤون الالجئین، ھناك حوالي 

أو قد  ،جنوب كردفان. وأشارت السلطات المحلیة أن الجئین آخرین قد غادروا للبحث عن عمل في مناطق التعدین
من نوفمبر عقب ورود تقاریر  18-08ة من مدطوم. وقد سیرت البعثة في الانتقلوا إلى والیتي النیل االبیض أو الخر

الجئین إلى الوالیة في المدة بین شھري یولیو وصول عدد كبیر من العن الحكومیة مفوضیة العون اإلنساني 
ت في وقت سابق. وكان شخاصقد كان سوء حالة الطرق قد منع البعثة من تقییم احتیاجات ھؤالء األوسبتمبر. و

 ةالصحی قفارمومیاه الشرب الكافیة، فضال عن خدمات ال ،تحدیدھا ھي الغذاء جرىاالحتیاجات الرئیسیة التي 
 والصحة.

 
 اللیري و أبوجبیھة محلیاتلمواقع في  ھياحتیاجات الالجئین الجدد 

 
بتي في  بلغت احتیاجات المیاه في معسكر دار

محلیة اللیري مستویات حرجة. وقد كان 
مصدر المیاه القائم یستطیع أن یخدم نحو 

شخص ولكن مع استمرار تدفق  5,000
إلى المنطقة، فھو یخدم اآلن  شخاصاأل

شخص. وھناك بعض  126,000حوالي 
الالجئین یحصلون على میاه الشرب من 
مصادر المیاه غیر المعالجة مثل الجداول 

). وتشمل مستجمعات المیاهحفــــــــائر (وال
توصیات قصیرة األجل كلورة مصادر المیاه 

ق نقل زیادة إمدادات المیاه عن طریالحالیة وو
ة توصیات طویلالمیاه بالشاحنات. وتشمل 

إجراء دراسات لتحدید مصادر المیاه  المدى
الجوفیة لحفر اآلبار في مناطق المعسكرات. 

، وتعزیز ةمرافق الصحیالبترقیة  يَّ كما أوص

المؤشرات  ستقصاءاتال وفقا
من كل  اثنتانالمتعددة، ھناك 

 18خمس نساء یتزوجن قبل سن 
 عاما في السودان

 
 
 
 

 
 

 

الجئ من دولة   5,900وصل 
جنوب السودان إلى محلیتي 
اللیري وأبوجبیھة في والیة 
جنوب كردفان في المدة بین یولیو 

 .سبتمبر و

 
 
 
 
 

 
 

 )السویدیة -إنقاذ الطفولة   لمنظمة (صورة أرشیفیة الجئون من دولة جنوب السودان في اللیري
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

جئین الجدد من قبل الالجئین الذین وصلوا جري استضافة الالوبناء المراحیض. وت ،حمالت التنظیفوالقیام ب ،النظافة
في وقت سابق. وقد أدى ذلك إلى االستنزاف السریع لمخزون طعام ھؤالء. ویخطط برنامج الغذاء العالمي لتوزیع 

منظمة  تناول. وست2015عام  من المواد الغذائیة على الفور، نظراً ألن آخر توزیع للمواد الغذائیة كان في أكتوبر
 إنشاء عیادات دائمة في المناطق التي استقر بھا الالجئون. مسألةالسلطات المختصة مع  اشقنالب العالمیةالصحة 

 

لجان لتخفیف حدة النزاعات بین المزارعین  یكونوالي وسط دارفور 
 والرعاة

 
ضعف ، ھذا العام قلة األمطار بسبب من المتوقعبالوالیة  لزراعةا ووزیر دارفور وسط والي (حاكم) والیةوفقا ل

أثناء عملیة   والرعاة بین المزارعین نشوب نزاعات محتملة مما قد یؤدي إلى، وشح المراعي ،موسم المحاصیل
قد  دارفور إلى وسط شمال دارفوروالیة  من لرعاةل الھجرة السنویة أن وأوضح الوالي .لمواشیھم المراعي عن بحثھم
النزاعات قد یؤدي إلى نشوب  مما مزارعھمحصاد أن یتمكن المزارعون من  قبل من ھذا العام في وقت مبكر بدأت

 .مكجرو ،صالح ووادي ،جبل مرة، في محلیات زالنجي خاصة
 
الزعماء  عن تضمان ممثلین لجنتین، شكلت السلطات المحلیة والرعاة بین المزارعین النزاعات من حدةللتخفیف و

 خالل الفترة دارفور عادة في والرعاة بین المزارعین وتنشب النزاعات  .الرحل اتحاداتو ،والمزارعین ،التقلیدیین
 .السنویة للبدو الھجرة

 

في  شتاالعائدین إلى قریة شُ من  1,400في والیة غرب دارفور: نحو 
 محلیة بیضا، یحتاجون إلى المساعدات

 
وفقا لنتائج بعثة مشتركة بین الوكاالت 

نوفمبر،  19 -15إلى القریة من سیرت 
من العائدین إلى  1,400ھناك نحو 

شتا التابعة لمحلیة بیضا في والیة قریة شُ 
 ،غرب دارفور ھم في حاجة إلى الحمایة

وقد  .والمساعدات الغذائیة ي،وآوالم
قد فروا من  شخاصورد أن ھؤالء األ

 ،القریة، ولجأوا إلى قریة عرعرة
بعد  2015ومدینة بیضا في شھر یونیو 

 .النزاع القبلي الذي نشب في المنطقة
 .وبیضا ،زارت البعثة، عرعرةقد و

وشارك في البعثة موظفون من وكاالت 
وقسم حمایة المدنیین ، األمم المتحدة

ومفوضیة العون  ،ببعثة الیونامید
 .  الحكومیة اإلنساني

 
وفقا لنتائج البعثة، فقد عاد إلى قریة و
شخص في مدینة  175و  360 القریة، في حین تبقى شخص كانوا قد فروا من 2,000من اصل  1,430شتا شُ 

الغذاء ھو أحد احتیاجاتھم األساسیة نظراً لعدم تمكنھم من فإن ووفقا للعائدین،  .وقریة عرعرة على التوالي ،بیضا
ً في حاجة إلى مآوأكما  .اللحاق بالموسم الزراعي نتیجة لنزوحھم أیضاً و .واللوازم المنزلیة ،الطوارئ ينھم أیضا

أما العیادة الصحیة الوحیدة في  .مضختان عاملتان من أصل أربع مضخات یدویة موجودة في القریة فقط ھناك
المدرسة المحلیة، التي لم یكن بھا معلمین، مما وقد أغلقت . المنطقة فقد جرى إغالقھا حالیا لعدم وجود كادر صحي

شتا في شھر ھؤالء النازحین منذ فرارھم من شُ ھذا، ولم تقدم المساعدات اإلنسانیة ل .طفل في القریة 200یؤثر على 
وتجتمع منظمات اإلغاثة حالیا لبحث خطة  . ، وذلك بسبب القیود المفروضة على عملیة إتاحة الوصول2015یونیو 

 .االستجابة
 
 
  

في والیة كونت السلطات المحلیة 
لجنتین للتخفیف  وسط دارفور

من حدة النزاعات بین 
 .المزارعین والرعاة في الوالیة

 
 

 
 

 

 )2014شؤون الالجئین، نوفمبر األمم المتحدة ل(مفوضیة  رب دارفورغاجراء مقابالت مع أھالي قریة ششتا في والیة 
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